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Praktiske oplysninger
Om foreningen

Om Meddelelser

Foreningen blev grundlagt 9. december
1891, og dens virke hviler den dag i dag på
de dengang vedtagne ”love”, men tilpasset
nutidens forhold og medlemmernes ønsker.
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE
med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste
myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og
næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter
eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de
enkelte arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage
indlæg fra enkeltpersoner.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver
et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes
de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at
bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke
forpligtet til at optage sådanne indlæg, og
forbeholder sig desuden ret til at forkorte
teksten.
E-mails foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse – se nedenfor.
Foreningsmeddelelser, der sendes som
brev, skal være redaktøren i hænde to dage
før den i kalenderen på sidste side anførte
tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
 4586 6119
 sverker@privat.dk

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
 4879 2033
 translator@vip.cybercity.dk

Næstformand:
Fmd. for Københavns Kreds
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen
Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
 4466 2548
 jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
 Privat: 4848 2467, Mobil: 4032 9109

: vibekeerik@yahoo.dk
Arb.: hjv.erik@yahoo.dk

Redaktion:
Major Mogens Pedersen
Torvegade 30, 4200 Slagelse
 5852 6315
 mp.slagelse@stofanet.dk
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen
 pbt@soroefamily.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser:
se kalenderen sidst i bladet.
Meddelelser udgives ultimo februar, april,
juni, august, oktober og december.

Landsformandens jule- og nytårshilsen ved årsskiftet 2009/2010
Vi nærmer os nu det nye år og kan se tilbage på endnu et godt foreningsår med engagerede aktiviteter på kredsniveau.
Årsmødet blev afholdt 30.marts hos Gardehusarregimentet i Slagelse, tilrettelagt af
formanden for Midt- og Vestsjællandsk Kreds, oberstløjtnant H. J. Jürgensen
Det var et informativt møde med gode drøftelser. Næste Repræsentantskabsmøde
finder sted på Fyn den 14.april 2010 hos Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn.
En læsning i årets MEDDELELSER giver et godt indtryk af de aktiviteter, som netop
karakteriserer den enkelte kreds og giver det særpræg, som medlemmerne sætter
pris på. Det drejer sig såvel om spændende og aktuelle og relevante foredrag, som
ekskursioner til museer med flere.
Endvidere mere socialt prægede arrangementer, hvor samvær er det vigtigste, men
også med muligheder for diskussioner om relevante militære emner.
Således danner vore MEDDELELSER rammen om inspiration til nye aktiviteter, som
andre kredse har haft succes med. Der bringes også artikler om aktuelle militære forhold som giver mulighed for den enkelte at holde sig ajour, og derved muligheder for
at drøfte relevante emner med ”naboen” og andre. En mulighed det især i dag er vigtig at benytte sig af. Muligheder som også kan opnås gennem deltagelse i lokale arrangementer tilrettelagt af Folk og Forsvar, soldaterforeninger og andre forsvarsvenlige foreninger. Jeg deltager selv i bl.a. mødevirksomhed i Folk og Forsvars regi.
I sidste nummer af MEDDELELSER blev offentliggjort årets skyderesultater. Desværre
er det også i år vanskeligt for 3 kredse at deltage i skydningerne grundet lokale forhold. Emnet og dermed forskellige muligheder blev drøftet på Repræsentantskabsmødet i marts.
Jeg ønsker de vindende skytter hjertelig tillykke og glæder mig til at overrække præmier på det kommende repræsentantskabsmøde i april
Jag sender alle med familie mine bedste ønsker for julen og det nye år.


Reversemblemer

Forretningsføreren er igen leveringsdygtig i reversemblemer med FOUAT logo. De kan
rekvireres pr. mail vibekeerik@yahoo.dk eller på telefon 4848 2467, mobil: 4032
9109. Prisen er 20,- kr. pr. stk. (inkl. forsendelse), og betalingen opkræves efter leveringen.
Vi håber hurtigt at kunne melde udsolgt (= bestilling af ny forsyning)!

Ny forsvarschef
En ny forsvarschef har nu sat sig i ”den varme stol” stolen i kontoret på Holmen i København. Forsvarsministeriet udnævnte den 10. november den 57-årige generalløjtnant Knud Bartels til posten som øverste chef for forsvaret. Knud Bartels kommer fra
en stilling som Danmarks militære repræsentant i NATO.

Forsvarsministeriet har udnævnt
generalløjtnant Knud Bartels til ny forsvarschef.
- Det er glædeligt, at stillingen som forsvarschef nu er blevet besat, således at forsvaret med generalløjtnant Knud Bartels ved roret kan arbejde på at flytte fokus tilbage til det, som det egentlig drejer sig om; nemlig opgaveløsningen. Knud Bartels
overtager et forsvar med dygtige og engagerede medarbejdere, som arbejder hårdt
for at løse de mange vigtige og krævende opgaver, som forsvaret udfører, udtalte
chefen for Forsvarsstaben og fungerende forsvarschef, generalløjtnant Bjørn Bisserup
i anledning af udnævnelsen af Knud Bartels.


Nyt trykkeri
Den opmærksomme læser af Meddelelser fik forhåbentlig en god fornemmelse i hånden, da Nr. 168 landede i postkassen.
I centraliseringens hellige ånd skal trykning af næsten enhver art nu ske på et af Forsvarets (to) Trykkerier. Vi er via Totalforsvarsregion Sjælland blevet tilknyttet trykkeriet på Flådestation Korsør – et meget stort og – viser det sig – effektivt etablissement. Uden at have bedt om det, er produktets standard blevet hævet væsentligt.
Alene papirkvaliteten hæver niveauet op over den hidtidige ”kopieringsniveau”.
Årsagen til forsinkelsen ved udsendelsen af Nr. 168 ligger et helt andet sted, men her
arbejdes der på at undgå en gentagelse – ”Ingen nævnt – ingen glemt!”.
På grund af skiftet til nyt trykkeri må redaktionen indskærpe, at input til Meddelelser
skal være modtaget senest på den anførte deadlinedato – se sidste side.
Red.
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Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.

 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk

Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre.
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182.

Dødsfald
Det er med sorg, at foreningen har modtaget underretning om, at
Major Peter Rude (7. januar 1943 – 29. november 2009)
er afgået ved døden 66 år gammel.
Det var imidlertid ikke overraskende, thi Peter var meget åben om sin sygdom og
færdedes til det sidste blandt os på skydebanen.
Peter var et konkurrencemenneske og hans resultater og betydning for dansk feltsport
er fortsat uvurderlig. I Københavnskredsen hørte Peter til de fremmeste blandt ligemænd på pistolskydning.
Alle nød godt af samværet med Peter, lige fra hans tjeneste som officer af reserven
ved Sjællandske Livregiment til medlemskabet af vor forening.
Vi vil savne Peter, som det venlige og retlinede menneske han var.
Mindeord af Palle Redder Madsen:

Ved siden af familielivet og til sin pensionering som skadechef i forsikringsbranche var
Peters store interesse feltsporten. Han har vundet flere nordiske mesterskaber og
vundet DM 10 gange, senest i 1988. Siden har han vundet forbundsmesterskaberne i
Old Boys rækkerne. Ved DM i september i år i Sønderjylland blev Peter nr. 2 i den ældre veteranklasse, selv om han var nødt til at gå rundt på orienteringsløbet. En fremragende præstation!
Æret være mindet om Peter Rude.
Nyt fra bestyrelsen
Som omtalt i november-december 2009-nummeret af MEDDELELSER foretages visse
økonomiske justeringer i forbindelse med kredsens arrangementer. Således fastsættes kuvertprisen ved foredragsaftenerne pr. 1. jan 2010 til kr. 120 og for den populære klipfiskfrokost kr. 200.
En ny beholdning af reversemblemer (nål med FOUAT logo) er tilgået og kan udleveres af forretningsføreren mod erlæggelse af kr. 20.
Foredragssæson 2009-II
Den 13. oktober redegjorde oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen for de allieredes
landgang på Normandiets kyst i Frankrig 6. juni 1944.
Som indledning berørtes scenarier, politiske og militære, for især europæiske stormagter, hvor det fremgik, hvor alene og isoleret Storbritannien stod i kampen mod
Tyskland. Selv med Hitlers krig på to fronter forekom overmagten for stor for englænderne.
Som det blev sagt af Jürgensen, begik Hitler dog den store fejl at erklære USA krig,
hvor kongressen ellers længe havde været tøvende i spørgsmålet om at engagere sig.
Med forholdsvis få skitser redegjorde Jürgensen for Operation Overlord med indledende angreb på den franske kyst mellem flodmundingerne Vire i vest og Orne i øst og
den opfølgende overførsel og landsætning af tusindvis af mænd, våben, materiel og
køretøjer.
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Landsætningsområderne var opdelt i fem zoner med ca. 40 km imellem og blev fra
vest benævnt UTAH og OMANA Beach (USA) og GOLD, JUNO og SWORD (UK). Vejret
og topografien spillede ligeledes ind før den endelige beslutning om steder og tidspunkter for landsætninger fra luft og sø kunne træffes.
Supplerende gennemgik Jürgensen parterne, tyskerne henholdsvis de allieredes styrkeforhold, logistik og deres militær-industrielle baggrund.
Det var imponerende foredraget igennem, at brug af især en skitse med troppetegn
(linier, streger, prikker og boller) i den grad kunne visualisere operationens opbygning
og forløb for tilhørerne. Det kan kun lade sig gøre, når man behersker sit stof!
(Foredraget holdt i anledning af 65-året for D-dagen)
Den 29. oktober belyste lektor Stig Wørmer de historiske, strukturelle og politiske forhold i Nordkorea, - dels gennem et tilbageblik og dels status.
Landet ligger indeklemt som halvø mellem stormagter som det tidligere Sovjetunionen, Kina og Japan og har haft en hundredårig lang periode som et forenet rige
med eget sprog og en unik og stærk kultur fra 700-tallet og frem til ca. 1900. Det
herskende kejserdømme, Yi-dynastiets statsfilosofi hvilede på konfucianismen.
Japans efterfølgende besættelse af Korea frem til 1945 medførte en assimilation især i
Nordkorea med en tilsvarende underkuelse af den oprindelige befolkning.
Opdeling af halvøen i en stivnet industriel og økonomisk politik mod nord og en friere
markedspolitik i Sydkorea førte i 1950 til angreb fra det nordlige styre med støtte og
velvilje fra Sovjet og Kina til den endelige fredsafslutning mellem parterne i 1953 med
intervention af FN presset af USA.
Dette politiske kaos var grobund for den politiske despot og tidligere guerillaleder Kim
Il-Sungs magtovertagelse, omkring hvem, der voksede en personkult. Hans politiske
ståsted var den kinesiske kommunisme, og de tiltag, han stod for, skabte beundring
hos undersåtterne, der kaldte ham Den Store Leder. Han udpegede før sin død sønnen
Kim Jong-Il som arvtager, der således i dag har den totale magt over landet gennem
en base på 80.000 medlemmer. Vejen til magten forløb over det koreanske arbejderparti, men med hærens loyalitet i ryggen har det endnu ikke været nødvendigt at afholde en officiel partikongres siden ca. 1980. Man har jo den nu Kære Leder i spidsen
for landet.
Styret sidder tungt på befolkningen, hvor en inddeling kan ses i Den pålidelige klasse,
Den vaklende klasse og Den fjendtlige klasse. Befolkningen med ringe boliger og adgang til fødevarer kæmper for overlevelse og antallet af dødsofre er katastrofalt højt.
Styret søger at dæmme op for utilfredshed ved afholdelse af festdage for folket med
brød og skuespil. Tillige vil enhver opstand blive straffet, - ikke kun den enkelte lovovertræder men også familien i tre generationer straffes.
Nordkorea er i dag isoleret og sig selv nok. Selv anmodning om nødhjælp ved naturkatastrofer er styret meget imod. Med fremstilling af A-våben udgør styret tillige en
trussel for omverdenen, hvilket man meget bevidst udnytter politisk og økonomisk.
I styrets fjendebillede ses det rivaliserende samfund Sydkorea og ikke mindst USA,
der regnes for arkitekten bag halvøens deling.
Det var en meget inspirerende og vidende Stig Wørmer, der denne aften holdt tilhørerne i ånde.
Den 10. november causerede speciallæge, dr.med. Leif Sestoft over personen general
Christian Julius de Meza (1792-1865). Leif Sestoft øste af sin store viden om de Meza
både som fremragende general og som en mærkelig højt begavet polyhistor med
usædvanlige sprogkundskaber – man sagde, at han talte bedre fransk end franskmændene – og en overlegen beherskelse af matematik og fysik, som han underviste i
på Landkadetakademiet. Desuden var han en glimrende pianist og skrev kompositioner, bl.a. ”Soldatens Drøm i Bivuakken” for fortepiano udgivet hos Wilhelm Hansen
Musikforlag, som blev grundlagt i 1857. Det er næppe forkert at sige, at først i farens

6

stund viste han sig som den begavede og modige leder og officer. I fredstid havde
han mere interessante og kultiverede ting at tage sig til. Han havde ry for at være hypokonder, idet han blandt andet hadede træk og at opholde sig på nyvaskede gulve.
Leif Sestoft kunne imidlertid som læge og på baggrund af de Mezas dagbøger og breve diagnosticere ham og fastslå, at han havde et svageligt helbred, som han imidlertid
abstraherede fra, når pligten kaldte. De Mezas overvejelser forud for tilbagetrækningen fra Dannevirke blev grundigt behandlet, ligesom den nedværdigende behandling
han siden fik i København blev nøje gennemgået.
De fleste tilstedeværende medlemmer må have levet i en tid, hvor en major af linien
skulle pensioneres som 52årig. Havde den aldersgrænse været gældende på de Mezas
tid , så var han blevet pensioneret som major med udgangen af januar 1844, hvorefter han havde været ”Officer uden for aktiv Tjeneste”! Naturligvis ville han være blevet mobiliseret i forbindelse med treårskrigen, men han havde næppe fået den strålende karriere, som blev ham til del, og vi havde ikke fået det spændende og vidensfyldte causeri af dr. Sestoft.
Den 24. november redegjorde museumsinspektør Lars Cramer-Petersen for Svenskekrigene 1657-60, netop trukket frem som aktuelt emne her i 350-året for begivenhederne. Cramer-Petersen er oprindelig uddannet som jurist, men helligede sig senere
især lokalhistorie. Med bopæl i Brønshøj var det for ham en faglig lykke at blive leder
af det lokale museum.
Egnen om Brønshøj med højdedragene ved Utterslev var under Svenskekrigene gennem 22 mdr. fra 1658 opmarchområde for svenskerne, der her opbyggede lejrfæstningen Carlstad, hvor 10.000 hvervede soldater, trainet og soldaternes medfølgende
familier i antal af 20.000 boede i barakker, træhuse og telte. Interessen hos CramerPetersen bredte sig til hele krigsforløbet, fra Frederik IIIs krigserklæring mod Sverige,
der modtoges med glæde og iver af kong Carl X Gustav, dennes fremrykning og kampene i Jylland, på Fyn og Sjælland og helt til København.
Emnet er velkendt med svenskernes overgang over det tilisede Lillebælt til Fyn, videre
over isen til Langeland og Lolland og hører til tidens store militære operationer i Danmark. Sammen med københavnernes forsvar af deres by natten mellem 11.-12. februar 1659 udgør de de kæreste beretninger i vor militærhistorie.
Naturligvis var aftenens fremlæggelse for (mil.) tilhørerne præget af et civilt tilsnit
med lægmands fremstilling, men med Cramer-Petersens indlevelsesevne i tale og
fremføring var emnet genkendeligt og opfriskende på vor hukommelse.
(Forfatterskabet omfatter Danmarks Skæbnetime, der atter må anbefales.)
Forårssæson 2010-I
Foredrag afholdes i Kastellets Gl. Varmecentral på annoncerede datoer kl. 1900 og efterfølges af et mindre socialt arrangement (smørrebrød m.m.)
Tilmelding foretages senest tirsdage ugen forud inden kl. 1200 til formanden på tlf. eller pr. mail. Gæster er velkomne – dog tilmeldt og ledsaget af medlemmer.
Torsdag den 14. januar lægger major Ole Hedegaard for med Frederik den Sjette
og ’De røde Fjer’ (Blade af Kongens og Adjudantstabens Historie).
”De røde Fjer’ er en nedsættende betegnelse for officerer i kongens adjudantstab under Englandskrigene 1807-14, - officerer som Fr. d. VI allerede som kronprins omgav
sig med. Det blev en tid med misundelse, jalousi og magtbrynde mellem medlemmer
af den tidligere konges stab kendt og støttet af befolkningen og de nye, der hurtigt
blev lagt for had. Havde ’De røde Fjer’ en reel indflydelse eller blev de snarere med tiden vanæret?
Foredraget ledsages af tegneren Würgler-Hansens pragtfulde værker.
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Torsdag den 28. januar foredrager lektor Claus Bundgaard Christensen over emnet
’Danskere på Vestfronten 1914-18’.
Torsdag den 11. februar er aftenens emne ’DDRs mil. spionage mod Danmark ved
Den kolde Krigs’ afslutning, som historiker, ph.d., museumsinspektør Peer Henrik
Hansen vil belyse for os.
Torsdag den 25. februar redegør stabslæge Jens Tingleff for sit virke som chef for
et felthospital.
Generalforsamling 2010 afholdes torsdag den 11. marts 2010 kl. 1900 i overensstemmelse med FOUAT Vedtægter i Kastellets Gl. Varmecentral.
Klipfiskfrokost afholdes torsdag den 25. marts 2010 kl. 1200 i Hestestalden i Kastellet.
Pistolskydning
Renoveringens af Sjælsø Skydebaner er endnu en gang udsat, men det bliver sværere
og sværere at få plads (skydedage). Så tidligere tiders faste program med hver anden
torsdag formiddag må vi desværre give afkald på. Men det er dog lykkedes at få tildelt
baner inden for de uger, hvor vi plejer at afvikle skydningerne. Og de er alle på Bane
K2 og om formiddagen:
Fredag den 9. april,
Fredag den 23. april,
Torsdag den 6. maj,
Torsdag den 27. maj, og
Torsdag den 3. juni.
Notér dagene allerede nu og MØD OP!
Gregers Djørup

Bestyrelsen ønsker kredsens medlemmer med familie
et Godt Nytår og takker for samvær i 2009.


Storstrøms Kreds
Formand: Vakant

- :
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk


Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde



 5814 0624 - : h.janns@gmail.com

Siden sidst
Årets sidste aktivitet blev gennemført 24. november. En veloplagt Major Erkki Thrige
holdt et særdeles interessant foredrag om Den Finske Vinterkrig 1939-40 med vægt
på den faglige tjeneste. Vi kom vidt omkring. Nogle af emnerne støder vi sjældent på:
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forsyning og evakuation af sårede i 40 graders frost ved hjælp af heste- eller rensdyrtrukne pulke (slæder). Hvordan overlever mennesker og dyr under de forhold? ?
Hele 23 medlemmer og gæster overværede foredraget og var bagefter flittige spørgere. Det var en meget fin aften.
Kommende aktiviteter 2010 1. kvartal
Torsdag den 28. januar på Holbæk Kaserne:
I rækken af vore ”nationens tilstand-foredrag” besøger vi Hærhjemmeværnsdistrikt
Vestsjælland, hvor distriktschefen, major John Sværke, vil tegne et retvisende billede
af ”vores” distrikt: Opgaver, midler til at løse dem med, bestemmelsesgrundlaget i
dag, større øvelsesaktiviteter de sidste par år. Efter foredrag og spørgeperiode vil der
være mulighed for at få en gennemgang af de nyeste materielanskaffelser – herunder
natobservationsudstyr – og mulighed for at få ”et pil” på tingene.
Det foregår på Anders Larsensvej 1 i Holbæk i tidsrummet 1930 – ca. 2130. Man bedes komme i god tid, så vi kan være på plads kl. 1930.
Tilmelding til Holger Janns senest den 25. januar.
Tirsdag den 2. marts på Skovsøgård:
Ordinær generalforsamling 2010 i Midt- og Vestsjællands Kreds
Tid:
Sted:
Indhold:

Tilmelding:
Pris:

Tirsdag den 2. marts 2010 kl. 1930 -2230
Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, 4200 Slagelse
1930 – 2030
Generalforsamling
2030 – 2100
Borddækning og pause
2100 – 2230
Kammeratligt samvær over den forlorne skildpadde
Til Holger Janns senest den 25. februar 2010
er erlægges den sædvanlige 20´er.

Kredsbestyrelsens nuværende sammensætning
Formand:
Hans Jürgen Jürgensen – på valg, villig til genvalg
Næstformand:
Steen Gildberg – på valg, villig til genvalg
Forretningsfører:
Holger Janns - på valg, villig til genvalg
Kasserer:
Søren Nør – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:
Mogens Røgind – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:
Steen Burild – på valg, villig til genvalg
Suppleanter og revisorer
Suppleant:
Tommy N. Andersen – ikke på valg
Revisor
Kaj Hansen – ikke på valg
Revisor:
Tommy L.R.J. Pedersen – ikke på valg
Dagsorden i henhold til vedtægterne, Tillæg A
0. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Mogens Røgind
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år (se beretnin
gen neden for)
2. Virksomheden i det kommende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent foreslås
5. a. Valg af formand (Hans Jürgen Jürgensen er villig til genvalg)
b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (Steen Gildberg, Holger Janns og
Steen Burild)
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6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt
Betaling af kontingent for 2010, kr. 150,00.
Bedes indbetalt på kredsens konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling,
registreringsnummer 3511, konto nr. 3511 71 39 19
senest den 31. marts 2010. Det er vigtigt som tekst til modtageren at anføre indbetalers navn.
Formandens beretning for år 2009

1. Medlemstal
Vort medlemstal ligger fortsat stabilt. Vi startede året med 57 medlemmer. Vi slutter
året med 56. Vi har i årets sidste måneder fået 4 nye medlemmer. Det er da et godt
signal om, at medlemmerne generelt er tilfredse med at være med i foreningen og
modtage vore aktivitetstilbud.
2. Økonomi
Vi har en meget fin økonomi. Det reviderede regnskab vil naturligvis blive forelagt på
generalforsamlingen, men lad os her i formandsberetningen blot konstatere, at vi kan
glæde os over at være ”ved muffen” og at der ikke er behov for at ændre på kontingentstørrelsen på 150 kr. pro anno.
3. Partnere
Også i år 2009 har vi nydt godt af hjælp og støtte fra vore partnere og fra medlemmer, som har påtaget sig arrangementer: Stor tak til HHD Vestsjælland for støtte til
gennemførelse af skydning og lån af lokaler. Derudover har vi været lidt mere selvhjulpne end de foregående år. Vores trofaste køkkengruppe, som også støtter os i aften, ikke at forglemme.
Et mindre antal af vore medlemmer er også medlemmer af ”Torsdagsklubben” ved
Gardehusarregimentet (tidligere Sjællandske Livregiment) og har derfor mulighed for
at deltage i denne klubs arrangementer – herunder præsentationen af hærens nye infanterikampkøretøj (IKK), som er i den grad imponerende:

Svensk undervogn. Dansk tårn. 35 mm amerikansk maskinkanon. Plads til 6 infanterister ud over besætningen. Det hele er computerized (dog ikke soldaterne).
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De forskellige tiltag, som vi drøftede i 2008 (filmaften, FOUAT Forum m.v.) har vi ikke
fundet det opportunt at realisere. Det synes ikke at være voldsomt efterspurgt, og da
det er ret ressource-krævende, har vi valgt at lægge det på is. Eller droppe det helt,
med mindre der pludselig viser sig at være et udtalt ønske om noget sådant fra medlemmerne.
Reserveofficersforeningen har deltaget i flere af vore arrangementer. Jeg ser frem til,
at det fortsætter i de kommende år.
4. Aktiviteter
Da foreningsåret startede, havde bestyrelsen nogle ambitioner om at tilrettelægge
årets gang i overensstemmelse med den masterplan, som vi vedtog for nogle år siden. Det har vi faktisk også gjort.
Vi har gennemført fire træningsskydninger og den årlige præmieskydning, som
desværre ikke nåede samme høje resultat som de tidligere år. Erik Olsen er med
218 point kredsens eneste pokalvinder i år. Stort til lykke med det, Erik. Vores indsats – som gav en tredjeplads - blev fejret på behørig vis med skydefrokost og
sang hos Anne og Holger Janns i Boeslunde. En meget stor tak til jer begge to.
5. februar, formanden holdt foredrag om Forsvaret af Tysk Østafrika 1914 - 1918.
4. marts, Generalforsamling i kredsen – igen med forloren skildpadde og passende
mængder af rødvin
Den 30. marts var kredsen arrangør for FOUAT´s repræsentantskabsmøde på Antvorskov Kaserne. Arrangementet indeholdt også Chef/GHR, oberst Tommy Paulsens, vurdering af officerens og soldatens vilkår i dagens forsvar, herunder også
udsendelse i internationale missioner, primært i Afghanistan.
2. maj drog vi i et antal biler til Stevnsfortet, hvor major Hans Henrik Johansen
gav os ”en på opleveren” såvel oven på som under jorden. Vi fejrede vores genkomst til jordoverfladen med en hyggelig picnic i forårssolen.
6. oktober holdt chefjurist og kontorchef ved Syddansk Universitet, Jørgen Schou,
foredrag om ”Sjove episoder fra juraens verden”
Årets sluttede med et foredrag, holdt af et af vore medlemmer major Erkki Thrige,
som fortalte om logistik med meget mere under Den Finske Vinterkrig.
5. Det kommende år
Bestyrelse vil igen i år holde sig til ”masterplanen” men også udforske nye muligheder. Skydning ligger fast. Der bliver naturligvis både træningsskydninger og præmieskydning med efterfølgende frokost. Men vi appellerer samtidig til alle, som er ”godt
skydende” om at møde op og være med, både til træningsskydningerne (som faktisk
er meget hyggelige) og til skydefrokosten.
Vi vil igen forsøge at finde en relevant myndighed til at fortælle om ”Nationens Tilstand”. Det er en baggrundsviden viden, som vi alle har brug for som medlemmer af
FOUAT. (Det bliver jf. oven for HHD VSJ)
6. Tak
En stor tak til dem, der slutter op om vore arrangementer, og også en tak til dem,
som støtter os økonomisk, selv om de kun sjældent har mulighed for at deltage i vore
arrangementer.
En særlig tak til de nye medlemmer, som lod sig friste til at deltage i vores forening
og dens aktiviteter.
Onsdag den 7. april kl. 1930 på Skovsøgård

Ingrid Daege, som er bestyrelsesmedlem i vores søsterforening i København, holder
et foredrag, som hun selv kalder ”Min grumme fortid”
Hun fortæller om sine oplevelser under 2. verdenskrig, hvor hun som 13-årig blev
flygtning, tysk soldat og russisk krigsfange. Samtidig formidler hun et billede af tiden
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under Hitler-regimet og hvilken indflydelse det havde for civilbefolkningen. Flugten fra
Østprøjsen til Schleswig-Holsten var enormt krævende under barske forhold.
Ingrid Daege er medlem af Hjemmeværnet og har været NK i sin eskadrille i FMK i
Værløse.
Tilmelding til Holger Janns senest den 6. april.


Fyns Kreds
Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N
 6618 1176 : lpp@kabelmail.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV
 6615 2112 – (mob.) 2191 5555 - Giro nr. 9 034 730 - : jc.infile@webspeed.dk


Sydjyske Kreds
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle.
 7583 3548. : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk


Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
 2096 9560  SES@PC.DK
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning
 8692 2851  fagerlund@surfmail.dk

Besøg i Sikringsstilling Nord
Tirsdag den 6. okt. besøgte vi Sikringsstilling Nord, hvor oberst Leif Hommel Nielsen i
strålende solskin viste en gruppe videbegærlige medlemmer (2 fra Københavns Kreds)
rundt i sikringsstillingen og på sin veloplagte og muntre facon gav os en fremragende
orientering om denne interessante fæstningslinje, som kun få danskere kender eksistensen af.
I 1916 byggede Den kejserlige Hær en forsvarslinje tværs over Sønderjylland. Denne
feltbefæstede stilling, som tyskerne kaldte Sicherungsstellung Nord, havde ca. 900
bunkers, 40 artilleribatterier med mere end 100 kanoner og flere rækker forberedte
skyttegrave over en strækning på 50 km. De ca. 400 opholdsrum i stillingen kunne
rumme omkring 8.000 soldater.
Obersten havde valgt at gennemgå fire stillinger: Torsbjerg, Andholm, Lerskov og
Pothøj. De er nogenlunde tilgængelige og velbevarede.
Torsbjerg batteri havde 4 kanonstandpladser og 12 bunkers til mandskab og ammunition. Desværre blev stillingen grundig bortsprængt, da danske ingeniørtropper 19231926 ødelagde feltbefæstningslinjen. Til gengæld ligger løbegravene helt uskadte tilbage, og man kan gå nede i dem fra den ene ende til den anden. Oprindelig var de 2
m dybe.
Andholm batteriet var planlagt med 1 jernbanebrisk kanon, 24 cm, der kunne virke
hele horisonten rundt. Batteriet har en ammunitionsbunker og to mandskabsbunkers,
begge forsynede med skydeskår.
Lerskov batteriet havde en 24 cm marinekanon (rækkevidde 16,6 km), der kunne
skyde hele kompasset rundt. Som alle de svære batterier var Lerskov tilsluttet jernbanenettet med et stikspor. Sporet endte, hvor kanonen var monteret. Fra kanonen til
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ammunitionsbunkeren løb et smallere jernbanespor i batterigraven. Den store mandskabsbunker har overlevet sprængningerne i tyverne.
På Pothøj havde man placeret en bunker med revolverkanon. Udsigten fra bunkeren
er imponerende. Pothøj er Sønderjyllands næsthøjeste punkt. På toppen af bakken
ligger en observationsbunker kamufleret som en bronzealderhøj. På dette smukke udsigtspunkt indtog ekspeditionen et velfortjent glas Fæstningsbitter. Derefter gik turen
til Skrydstrup Hotel, hvor der ventede en lækker middag og efterfølgende hyggeligt
samvær.
Generalforsamling
I henhold til gældende vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling
2010, FOUAT, Sydjyske Kreds.
Mandag den 8. februar kl. 10.30 på Ryes Kaserne i Fredericia
Program:
10.00 – 10.30
10.30 – 11.45
11.45 – 13.15

Møde i officersmessen. Velkomst og kaffe.
Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Konferencecentret.
Damerne hygger sig i messen.
Frokost i messen

13.15 - 14.30

Arlette Andersen fortæller om sit fangenskab i koncentrationslejren Auschwitz

14.30

Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået kredsbestyrelsen senest 1. februar, 2010.
Medlemmer, der ønsker at deltage i frokosten (Pris ca. kr. 65) bedes oplyse antal kuverter til Major K.M.L. Glud, tlf. 7522 2383, E-mail: knudglud@mail.dk senest 1. februar 2010.
Kredsens medlemmer ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår


Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328: : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst
 9815 6510 : Mogens.danielsen@stofanet.dk

Gennemførte aktiviteter
Kampen om bowlingpokalen blev gennemført den 30. november 2009 med nedennævnte resultater.
Pokal mester med 337 p blev major Gunnar Albrechtsen, dernæst fulgte fru Ella Nielsen med 298 p, kaptajn Per Ehrhorn med 244 p, fru Inge Pedersen med 219 p, major
Mogens Gundersen med 214 p, kaptajn Leif Nygaard med 210 p, Ole Dahl med 203 p,
kaptajn Jes Reiner Pedersen med 197 9, kaptajn Villy Egebo med 188 p, kaptajn Erik
Christensen med 186 p og sluttelig kaptajn Villy Nielsen med 184 p. Sygdom hindrede
fra Rita Ehrhorn i at gennemføre pokalkampen og tre - major Henrik Jensen, kaptajn
E.H. Pedersen og fru Tove Søndergaard - deltog ikke i pokalkampen.
Bowlingpokalen vil blive overrakt vinderen under kredsens julefrokost i Gildeborgen
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Nytårsgudstjeneste torsdag den 14. januar i Budolfi kirke

I lighed med tidligere år indbyder hjemmeværnsdistrikt Aalborg, gerne med pårørende
- til at deltage i den traditionelle og meget smukke nytårsgudstjeneste, som afholdes i
Budolfi Kirke, torsdag den 14. januar 2010 kl. 1930. Kredsens fane vil sammen med
øvrige faner deltage i gudstjenesten.


Skattefrihed for soldaterlegater
Lovforslagets formål og baggrund

Lovforslaget, der blev fremsat i Folketinget den 7. oktober i år, har til formål at indføre skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater i internationale missioner. Der er tale om legater, som har til formål at yde humanitær bistand til danske
soldater og civilt ansatte personer, der er eller har været udsendt på tjeneste af den
danske stat på internationale militære missioner til f.eks. Afghanistan, Bosnien og
Irak, og som under eller som følge af disse missioner får fysiske eller psykiske skader.
Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den
udsendte enten er omkommet under mission i udlandet, eller den udsendte er blevet
fysisk eller psykisk skadet, og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.
De pågældende legater skal ikke ses som en erstatning for den eksisterende indsats
fra det offentliges side men derimod som et supplement. F.eks. dækker det offentlige
udgifter til køb af manuel protese men ikke udgifter til køb af en sportsprotese.
Regeringen finder det rimeligt, at disse legater fritages for beskatning, da der er tale
om legater, som støtter soldater og civilt ansatte eller de pårørende, efter de er bragt
i en svær situation som følge af en påskønnelsesværdig indsats i dansk tjeneste til
gavn for Danmarks sikkerhed.
Eksempelvis uddeler Fonden til Støtte for Soldater i International Missioner (Soldaterlegatet) ifølge sine retningslinjer blandt andet legater med støtte til:
- Psykologhjælp, samtaler og psykiatrisk behandling.
- Tekniske hjælpemidler, f.eks. høreapparat, handicapbil, kørestol eller
boligindretning.
- Personlig hjælp i dagligdagen, f.eks. personlig støtteperson.
- Uddannelse, efteruddannelse eller hjælp til jobskifte.
Skattefriheden kan omfatte legater, der gives som et engangsbeløb eller som en længerevarende ydelse. Skattefriheden kan omfatte legater, der gives til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat
på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af udsendelsen får fysiske
eller psykiske skader. Det vil sige, at der ikke stilles krav om, at legatmodtageren er i
aktiv tjeneste ved modtagelsen af legatet. Det skyldes, at eksempelvis psykiske lidelser ikke nødvendigvis viser sig i direkte forbindelse med tjenesten.
Derudover kan skattefriheden omfatte legater, der gives til den udsendtes pårørende,
hvis den udsendte er omkommet i forbindelse med tjenesten eller er blevet fysisk eller
psykisk skadet, og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste. Der kan eksempelvis
være tale om et legat, der ydes som økonomisk støtte til forældre, hvis barn har mistet sine ben under udsendelsen, og hvor forældrene ombygger deres hus for at barnet kan besøge sit barndomshjem i kørestol.
Det skønnes, at forslaget vil medføre et årligt umiddelbart provenutab i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. Loven, der blev vedtaget den 8. december, træder i kraft 1. januar
2010 og har virkning fra og med indkomståret 2009.
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Det nytter noget ………
I de seneste år har Danmarks indsats i Afghanistan givet flotte resultater, inden for
øget sikkerhed og stabilitet, statsopbygning og menneskerettigheder, uddannelse,
forbedring af levevilkår og humanitær bistand. Følgende er fundet på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal og Forsvarsministeriets Afghanistan-tema.
Derfor nytter indsatsen i Afghanistan
Ifølge en ny meningsmåling foretaget i oktober af Asia Foundation stiger antallet af
afghanere, der mener, at deres land bevæger sig i den rigtige retning (42 pct. mod
38 pct. i 2008). Optimismen skyldes bedre sikkerhed, genopbygning og serviceydelser som åbning af skoler, rent vand og sundhedsklinikker. Færre synes at det
går den gale vej - fra 32 pct. i 2008 til 29 pct. i 2009. (Berlingske 061109)
82 % af afghanerne har nu adgang til sundhedsvæsenet – mod 9 % i 2002. Tre
gange så mange afghanere har strøm i dag end i 2002.
5. mio. afghanske flygtninge er vendt hjem. Danmark støtter deres reintegration
gennem blandt andet FN.
I 2001 gik kun 90.000 drenge i skole. I dag går mere end 7 mio. børn i skole heraf 2,4 mio. piger.
Det afghanske bruttonationalprodukt (BNP) er steget med over 70 % siden 2002.
I dag er der 16 uafhængige tv-stationer og 60 uafhængige radiostationer.
75 % af afghanerne har nu adgang til en telefon.
Det danskstøttede mikrokreditprogram har ydet over 450.000 lån - heraf 70 % til
kvinder.
Mere end 65.000 afghanske soldater og 80.000 afghanske politifolk er trænet.
2/3 af Afghanistan er så sikkert, at genopbygning kan gennemføres og afghanske
sikkerhedsstyrker kan kontrollere området.
Mere end halvdelen af Afghanistans 32 provinser er i dag fri for opiumdyrkning –
det var kun 6 i 2006.
Sikkerheden i Lashkar Gah og Gereshk (store byer i Helmand-provinsen) er så
god, at befolkningen i høj grad kan koncentrere sig om genopbygning.
5 mio. mennesker har fået adgang til vand og sanitet. Samlet set er andelen af befolkningen med adgang til rent vand steget fra 13 pct. til 36 pct. fra 2002 til 2006.
132.000 km² er blevet ryddet for landminer og mange tusinde afghanske mineryddere er uddannet med bl.a. støtte gennem danske NGO’er.
Men vi gør meget mere
Regeringen poster nu ekstra 140 mio. kr. i den civile indsats i Afghanistan (foruden
nedenstående beløb). Den meget store ekstrabevilling skal først og fremmest bruges på at hjælpe landets millioner af tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne.
(November 2009)
Danmarks samlede indsats i Afghanistan vil i strategiperioden (2008-2012) udgør
op mod 1 mia. kr. årligt. I 2009-12 vil udviklingsbistanden være ca. 450 millioner
kroner pr. år. Det gør Afghanistan til et af de største modtagerlande af dansk udviklingsbistand. Danmark er samtidig Afghanistans næststørste donor målt ud fra
vores indbyggertal.
Danmark har ydet et væsentligt bidrag med bygning af skoler, udvikling af pensum
og trykning af mere end 44 mio. skolebøger. I meningsmålingen lavet af Asia
Foundation i 2008 sagde 70 % af respondenterne at adgang til uddannelse var
god.
Danmark har støttet National Solidarity Programme (NSP) hvor 18.000 landsbyer
har fået blokbevillinger til egne udviklingsprojekter. Projekterne omfatter f.eks.
vandforsyning, kloakering, landbrug, uddannelse og sundhed.
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Danmark har gennem danske NGO’er bidraget til at højne sundhedstilstanden ved
undervisning i hygiejne og ernæring.
Danmark har ydet betydelig støtte til multidonor-trustfonden ARTF, som er central
i bestræbelser på at reformere den offentlige sektor. Fonden har været afgørende
for genetablering af den afghanske stat og provinsadministration, der er strategisk
vigtig som modvægt til krigsherrernes lokale magtbaser.
Danmark har støttet gennemførelsen af frie valg og kapacitetsopbygningen af den
Uafhængige valgkommission.
Danmark bidrager til gennemførelsen af offentlige sektor-reformer og opbygning af
kapacitet i den offentlige sektor.
Der er med dansk støtte oprettet en uafhængig, national menneskerettighedskommission (AIHRC), som arbejder for at fremme, beskytte og overvåge menneskerettighederne. Der er blevet skabt et begyndende pluralistisk civilsamfund med
støtte fra bl.a. Danmark.
Særligt i Helmand-provinsen har de danske styrker siden 2006 bidraget til øget
sikkerhed ved gennemførelse af vanskelige og krævende kampoperationer i et
komplekst miljø og derved bidraget til at skabe en sikkerhedssituation, der muliggør begrænset udvikling og genopbygning i samt snævert omkring byerne Lashkar
Gah, Gereshk og Sangin i den centrale del af Helmand-provinsen.
NATOs styrker ISAF arbejder målrettet for at realisere målsætningen om en effektiv afghansk hær på 80.000 soldater i 2010 med en gradvis overdragelse af ansvaret for sikkerheden til den afghanske hær. Mere end 65.000 soldater er allerede
uddannet. Danmark støtter kapacitetsopbygningen af den afghanske hær med 10
mio. kr. om året og har bl.a. oprettet træningsfaciliteter for de afghanske tropper,
der er placeret i Helmand-provinsen.
Hærens CIMIC-enheder har gennemført en række mindre projekter i områder,
hvor civile organisationer ikke har mulighed for at arbejde. Der er indtil videre
gennemført mere end 400 mindre projekter som primært har været rettet mod
uddannelse, vandforsyning, sundhed og infrastruktur.
Danmark bidrager til det europæiske polititræningsprogram med 15 polititrænere.



Oberst Kim Kristensen blev Årets leder 2009
Som omtalt i sidste nr. af Meddelelser var oberst Kim Kristensen blevet indstillet af
Ledernes Hovedorganisation til titlen ”Året leder”
Kim Kristensen er i dag forsvarsattaché i Paris. Det er primært på baggrund af hans
bemærkelsesværdige indsats som chef for de danske styrker i Helmand-provinsen i
Afghanistan i 2007-2008, at han var nomineret til lederprisen.
- Valget af dig som Årets Leder skal blandt andet ses som en anerkendelse af kvaliteten af den ledelse, som udøves af danske officerer i marken. Det er en ledelsesmæssig indsats, der står stor respekt om, også i erhvervslivet, sagde Ledernes formand
Svend Askær i sin tale.
Han hæftede sig ved, at Kim Kristensen for nylig har udtalt, at ”man som leder har
pligt til at være der, hvor det gør ondt”.
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- Jeg synes, at det er et stærkt citat, som siger mere end mange ord og mange bøger
om ledelse, fastslog Svend Askær.
Kim Kristensen sagde i sin takketale, at han opfatter prisen som en anerkendelse af
alle de udsendte danske soldater, chefer og ledere på internationale missioner.
- Da jeg fik at vide, at jeg havde fået flest stemmer og derfor ville blive Årets Leder
2009, følte jeg umiddelbart en enorm stolthed, men også ydmyghed. Vi skal i Forsvaret ikke være kendt for enkeltpræstationer, men for holdpræstationer, sagde Kim Kristensen, der rettede en tak til en lang række navngivne personer fra forsvaret, sin
familie og ikke mindst de danske soldater, som han betegnede som ”blandt de bedste
i verden.”


Hele Danmarks krig og ansvar.
Af Oberst, ledelseskonsulent Jørgen Jelstrup,
Morelvej 243, 5250 Odense SV
Når man følger med i medierne generelt undres man over, hvor lidt omtalen af den
danske indsats og dens positive resultater med ca. 750 mand i Afghanistan fylder. Når
vi ulykkeligvis har tab bliver vi desværre typisk præsenteret for alle tabene, men
sjældent for de opnåede resultater inden for sikkerhed, undervisning og sundhed m.v.
Problemet er vel at få befolkningen, Regeringen og pressen til at erkende, at denne
krig er hele Danmarks krig og ansvar.
Dette problem gælder imidlertid såvel ved indsatsen derude, hvor langt flere soldater
og civile eksperter samt danske nødhjælpsorganisationer nu bør indsættes massivt til
støtte for reetableringen, hvor der er en acceptabel sikkerhed - som herhjemme, hvor
samfundets samlede opbakning til de udsendte og deres pårørende samt anerkendelsen og støtten til de hjemkomne soldater m.fl. er helt afgørende for det fortsatte engagement i et af Afghanistans farligste områder.
Nato-operationen i Afghanistan er som bekendt farefuld og bliver desværre meget
langvarig, da den lider under en mangel på soldater og materiel fra bl.a. Europa. Herhjemme bør man derfor bl.a. fokusere på tre områder:
Pressen

Det er vigtigt kontinuerligt at sikre den danske befolknings fortsatte opbakning til
denne indsats, ved at pressen løbende også skriver om operationens succeser og forbedringer for den afghanske befolknings dagligdag. Herved opnås som bekendt også
bedst politikernes fortsatte opbakning. Samtidig bakkes der helt nødvendigt op om de
udsendtes pårørende, der har behov for, at deres omgangskreds i medierne også læser om det, der går godt i Afghanistan.
Man forsøger jo at give befolkningen et tilbud, der er bedre end Talibans diktatur, der
som bekendt samtidig giver ”husly” til Al Qaida’s terrorisme og driver en omfattende
eksport af narkotika til Vesten m.fl., hvorved en stor del af de skadelige aktiviteter finansieres.
Formålet

Samtidig bør formålet med hele indsatsen - der jo er at gøre området så stabilt og
reetableret, at der ikke længere er grobund for Taliban og terrorister, der kan skade
bl.a. Danmark og så overlade ansvaret til de nationale styrker – fra centralt hold synliggøres meget bedre. Der bør være en national kommunikationspolitik for Afghanistan-indsatsen!
Det kan jo ikke også være de pårørendes eller børnenes ansvar at skulle forklare formålet med f.eks. mandens eller faderens indsats i Afghanistan til omgangskredsen el-
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ler i skoleklassen! Samfundet har samtidig et løbende behov for – i dagligdagen – at
blive mindet om, at nogle derude kæmper for en bedre tilværelse for os alle. En indsats Forsvaret som nævnt ikke kan klare uden samfundets brede opbakning og anerkendelse!
Anerkendelse.

En sådan anerkendelse fra ca. 1900 offentlige og private virksomheder ligger bl.a. allerede i den solide tilslutning til Interforce-samarbejdet (Et samarbejde mellem Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, og erhvervslivet) samt den meget positive etablering af ”Soldaterlegatet.” Anerkendelsen generelt udbygges nu ved hjemkomstparader
for de forskellige hold til internationale operationer centralt i de større byer herunder i
København den 5. september i forbindelse med flagdagen bl.a. for at inddrage samfundet i indsatsen og derved opnå den nødvendige opbakning, der kun kommer af information og offentlighed.
Samtidig arbejder et antal Rotary klubber på Fyn med civile støtteprojekter i Helmand-provinsen gennem de danske styrker i området og bakker således også op om
indsatsen.
Et kommende skridt i lokalsamfundet bør være en kommunal modtagelse på rådhuset
af de hjemkomne soldater m.fl. og deres pårørende som en tak for indsatsen for
Danmark. 70 af Danmarks 98 kommuner er også med i Interforce-samarbejdet.
Odense Kommune viste vejen med en sådan modtagelse af tidligere udsendte – der
nu kaldes veteraner - den 27. juni på Odense Rådhus. Et vellykket initiativ - der som
nævnt gerne må brede sig til hele landet.
For det er jo kampen for fred og frihed og mod terror, som vore soldater kæmper til
gavn for hele Danmark – og ikke blot noget, der er udliciteret til Forsvaret, og som
samfundet kun hører om, når det går mindre godt!
Begrebet ”Fred og frihed” er for billigt og ligegyldigt for nationen, hvis alene andre betaler prisen.


De danske skytteforeninger gennem 150 år - Boganmeldelse
Major, cand.phil. I. Nordby har efterhånden lagt navn til en hel række militærhistoriske værker. Den første var Sablen og den bløde hat (Odense Universitetsforlag,
1995). Dernæst fulgte Krigens generaler – Generalernes krig (Jelling 1997), Hitlers
Marionetter (Jelling 2001) og Det glemte mytteri. Soldatermytterierne i 1953 (Odense
2004), der indgik i den litteratur, der blev anvendt til Danmarks Krigshistorie. Seneste
skud på stammen er tobindsværket De danske skytteforeninger gennem 150 år (Jelling 2009). Som titlen siger, beskriver forfatteren her udviklingen i foreningerne gennem 150 år.
I første bind (1861-1940) af De danske skytteforeninger begynder Nordby med at
gennemgå den historiske kontekst for skytteforeningernes virke. I relativt korte passager redegøres der dækkende for den politiske situation i Danmark og Europa gennem de seneste 150 år. De mange citater og indsættelser af datidens dokumenter og
breve med bibeholdelse af tidens udtryksform giver skildringerne samtidskolorit og
landets historie flettes ind i skytteforeningernes.
Der er interessante diskussioner: Skulle der være eksercits i foreningerne, skydningens militære værdi (Forskole for soldateruddannelsen), skytterne som supplement til
Hæren og som dækningsstyrke i mobiliseringsfasen, hele det politiske spil med de radikales angreb, Niels Bukhs rolle og betydning, fløjkrigen mellem skydning og gymnastik, skyttebevægelsens møde med realiteterne ved 1. Verdenskrigs udbrud, pacifisternes fanatisme, hvor selv ordet dansk blev opfattet som militaristisk.
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Andet bind (1940-1992) begynder med at beskrive forholdet til besættelsesmagten,
hvor der gives eksempler på, at danske myndigheder og politikere krøb mere end
nødvendigt for tyskerne og på forhånd imødekom de krav, man troede, de ville stille f.
eks. indstilling af skydningerne i skytteforeningerne.
Et muntert indslag er beretningen om, at man ikke kunne få snaps til det årlige torskegilde i Nykøbing S. på grund af forbuddet mod udskænkning af stærke drikke efter
kl. 16.00 og derfor overvejede en aflysning. Man føler med dem.
Afsnittet om besættelsesperioden slutter med en god analyse af motiverne til at sige
ja til deltagelse i modstandskampen.
Efter 1945 håbede man på, at skytteforeninger, tidligere modstandsfolk og hjemmeværnsforeninger ville smelte sammen til en enhed i hjemmeværnet. Mange så straks,
at det var en umulighed, fordi skytteforeningerne under krigen havde forholdt sig passive og derfor ikke kunne accepteres af de to andre grupper. Andre var modstandere,
fordi Hjemmeværnet skulle lægges under Hæren og således blev skytteforeningerne
jo krigsforeninger, hvis de accepterede en sammensmeltning. Bindet rummer også en
analyse af begivenhederne i forbindelse med kommunisternes indmeldelse i skytteforeningerne, fordi man til forskel fra hjemmeværnet ikke skulle godkendes i skytteforeningerne. Skydeudvalgets formand (General K. Knutzon) skrev til amtsformændene,
at man skulle kontrollere nye medlemmer ved et samarbejde med politiet. REA –
PET`s forgænger - instruerede deres kontaktfolk om et evt. samarbejde med skytteforeningerne. Hele dette forløb er spændende skildret.
Når man begynder læsningen af værket, er det første, man bemærker, det klare,
præcise og velformulerede sprog. Her er ikke fyldord og upræcise termer. Nordbys
humor og diskrete kommentarer og konklusioner gør sproget fængende og skaber liv
over fremstillingen, f.eks. "lærer Schrep, der om ikke krigsgal, så dog ville være med
til at skyde den tyske ørn ned".
Jeg havde ikke troet, man kunne skrive et så underholdende værk om skytteforeningerne. Det er også en kulturhistorie: Idræt, foreningsliv, åndelige og politiske strømninger.
Ib Nordby: De Danske Skytteforeninger gennem 150 år, Bind 1: 380 s; Bind 2: 365 sider. Rigt
illustrerede.
Sælges af DDS, Vingstedvej, 7182 Bredsten. Pris for begge bind indb. ca. kr. 400.


Mindegudstjeneste i Klitmøller Kirke
Kort efter krigsudbruddet i begyndelsen af september 1939 blev et britisk rekognoscerings fly med fire mands besætning skudt ned i nærheden af Helgoland. Besætningen
omkom. De tre blev aldrig fundet, mens den fjerde, efter små tre måneders forløb,
drev i land ved Klitmøller, dengang kun et lille sogn. Sognets beboere samlede sammen til en smuk poleret granit mindesten med inskription og den britiske flyver blev
begravet med militær honnør på den lille kirkegård.
Teksten på mindestenen er som følger:
R.A.F.
ENG. FLYVER SERGENT R. S. PITTS
N.565.352 BEGRAVET 19.11 39
DIT LIV DU GAV TIL NATIONENS LØN
FOR SEJRENS PRIS OG VERDENS FRED
DERFOR VOR TAK TIL ENGLANDS SØN
MED DETTE MINDE VARE VED
GØR DIG REDE TIL AT MØDE DIN GUD. AMOS 4.12
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Hver femte efterår afholder Nordjyske Kreds støttet af Flyvestation Ålborg en mindegudstjeneste til ære for den første allierede flyver, der fandt sit sidste hvilested på
dansk jord.
I år blev mindegudstjenesten afholdt lørdag den 3. oktober kl. 11.30. Højtideligheden
startede med faneindmarch med syv faner, der tog opstilling i koret. Derefter fulgte
en gudstjeneste under ledelse af pastor emeritus Thomas Jensen fra Århus. Hans
prædiken var særdeles god og tankevækkende.
Højtideligheden sluttede med faneparade ved mindestenen, hvor der blev nedlagt to
kranse. Den første fra Den Britiske Ambassade i København nedlagt af en ung officer
fra Royal Navy i uniform, og den anden fra Frihedskampens Veteraner nedlagt af pastor Thomas Jensen.
Til slut blæste en seniorsergent fra Flyvestation Ålborg: ”The Last Post”.
Senere var kredsen vært ved en beskeden frokost for de deltagende briter og danskere.
Under Anden Verdenskrig blev i alt 759 allierede fly nedskudt over dansk område.
1160 allierede flyvere blev oprindeligt begravet på danske kirkegårde. En del af disse,
især amerikanere, er senere blevet hjemtagne
Knud Rasmussen
Københavns Kreds
Gæst ved højtideligheden

20

Kløvedal blev ven med Tordenskiold
Hvert år bliver søhelten Tordenskiolds fødselsdag fejret i Frederikshavn. I år var Troels Kløvedal mødt op, da han under festlighederne skulle udnævnes til ’Ven af Tordenskiold’.
For 319 år siden blev nordmanden Peter Wessel født. Han var bedre kendt som søhelten Tordenskiold, der er en myteomspunden søofficer i de danske historiebøger. Han
gjorde kometkarriere inden for flåden og var blandt andet med til at tvinge svenskerne i knæ i 1719.
Selvom det er 289 år siden, han døde, holder Søværnet og Frederikshavn Kommune
hvert år fødselsdag for den berømte søhelt.

Troels Kløvedal takkede for ”Ven af Tordenskiold” - prisen ved at fortælle en
anekdote om søhelten.
”Tordenskiold spiller også en rolle i dag. Fortællingen om en helt giver stof til nye
drømme og inspirerer til nye oplevelser,” sagde Frederikshavns borgmester Erik Sørensen ved Tordenskiolds fødselsdagsarrangement.
Til fødselsdagen mødte medarbejdere i Søværnet og andre interesserede frem på Fisketorvet i Frederikshavn, hvor der blev skudt salut for søhelten, holdt taler og uddelt
priser.
”Troels Kløvedals evne som fortæller er, sammen med hans viden om og hang til det
historiske samt hans fængslende fortællinger fra havet, den direkte årsag til, at han
får prisen i dag. Han deler nogle af Tordenskiolds dyder”, sagde kommandør Per F.
Hansen, der er chef for Tordenskioldfonden.


REMEMBRANCE SUNDAY 2009
Det er søndag morgen den 8.november, de ubarmhjertelige røde tal viser, at klokken
er 04.00. ”Så står vi op”, en køretur på 4-500 km venter os, inden vi står foran ST.
ALBANS, den britiske kirke i København.
Første gang jeg var i St. Albans var den 10.juni 1980, efter en flyvetur fra Aalborg til
Værløse hvor Chefen for Flyvevåbnet Generalmajor Niels Holst Sørensen hentede mig
til begravelse i St. Albans.
Under fiskeri 20 sømil nord for Hirtshals havde skipper Mogens Ikast på Conni Merete
fået et flyvemaskinevrag, skeletdele og et guldur i nettet.
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Vragdelene blev sendt til teknisk undersøgelse, det viste sig at være en Halifax bombemaskine fra 2. Verdenskrig. Men hvilken? Der var styrtet mange i Skagerak, og
hvem var flyveren? Det voldte store problemer, omfattende efterforskning i Danmark, Storbritanien, Australien og Canada. Der var intet, der kunne identificere flyverens navn. Uret var løsningen, han havde fået gulduret af sine forældre, der boede i
Australien, på sin 21. års fødselsdag. Datoen stod indgraveret på bagsiden af uret,
flyveren var FLYVERLØJTNANT HUGH MCLEAN. Han fik sit sidste hvilested på Bispebjerg kirkegård, 35 års efter sin død.
Formanden for Frihedskampens Veteraner Svenn Seehusen, generalen og jeg sad på
første række og længere tilbage sad vicepræsident i RAF Society, forhenværende
Wingcommander Hugh Shephert, som havde gjort tjeneste som flyver i de to verdenskrige, flyver og speedwaykører Morian Hansen, flyvekaptain og sekretær i RAF
Society Andreas Moldt, og et utal af krigsveteraner, jeg følte mig meget ilde berørt, at
sidde på første række og krigsveteranerne bagved, men sådan var betingelserne.
Den anden gang, efter et møde hvor jeg overnattede i København, løb jeg morgentur
til St. Albans og ville overvære gudstjenesten. Jeg kom (sveddryppende) til kirken,
blev modtaget hjerteligt af de faste kirkegængere og forklarede, at jeg havde været
der i 80’erne til begravelse af flyveren. De flinke folk viste mig til rette, ikke på første
række, men foran alle andre, ikke nogen foran ikke nogen ved siden af,--- men så
langt så godt. Jeg havde ikke været til en angelsaksisk gudstjeneste før, jeg viste ikke
hvornår man stod op, knælede på knæfaldet eller sad på bænkene, så kom sveden på
panden igen, men kraftigere end på løbeturen. Det endte med, at jeg halvt knælede,
halvt sad, og når jeg hørte ”larm” bagfra, håbede jeg at de rejste sig, for det gjorde
jeg, jeg havde lært at man ikke vender sig i en kirke, så det var sidste gang jeg sad
på første række.
Den tredje gang var efter at have modtaget invitation fra Den Engelske Ambassade
om at deltage i Remembrance Sunday. Efter modtagelsen uden for kirken og senere i
våbenhuset, satte vi os på den tredje sidste række, mig skulle de ikke lære noget af.
Jeg hilste på vore bænkevenner og overfor sad Kronprinsessens far John Donaldson,
lidt kongelig må man da være, som man siger i reklamen. Som tiden gik kom der flere
og flere, men så bemærkede vi, at kirkeskibet var delt op i forreste og bagerste del. I
den bagerste del satte man sig, i den forreste del stod der en elskværdig dame med
en liste. Vi kunne se at når man præsenterede sig, så hun på listen og man fik anvist
de reserverede pladser, vi så på hinanden igen. Hvad nu? Vi var inviterede og stod
derfor ”i mandtalslisten”. Blev vi siddende, kunne det forstås som at vi ikke var kommet eller var kommet for sent! Det kunne vi ikke leve med, så jeg ”sneg” mig ud af
kirken, ventede lidt, gik så op til ”damen” præsenterede mig, og vi fik vores reserverede pladser, på den næst bagerste i de reserverede rækker, foran var der efterhånden tæt pakket med ambassadører, militærattacherer og officerer og krigsveteraner.
Pludselig ser jeg en ældre herre, rank som engelsk hærofficer, (det var han) henvende sig til ”damen” fik sin plads på første række, det var Niels Bech fra Samsø tidligere
officer i ROYAL ARTELLIRI og gjort Haifa i Palæstina under krigen, efter at have været
frihedskæmper i Danmark, han viste hvordan man ”gør”.
Erik Aage Vedsegaard gjorde tjeneste i det, der i dag betegnes ”DEN GLEMTE HÆR”
blandt de 2500 danskere som den britiske regering hvervede til krigstjeneste i de engelske kolonier i tiden lige efter 2. verdenskrig.
fortsættes ……….
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Erik Aage Vedsegaard lægger krans for 87 Airborne Field 6th Airborne Division

Den højtidelige ceremoni på Bispebjerg kirkegård gik lige så planlagt, som i kirken. Vi
havde fået tilsendt ORDRER OF CEREMONI, hvor der stod alt, lige fra påklædning og i
hvilken række man skulle placeres i: Først 21 kranse-nedlæggere, så den Britiske
Ambassadør Nick Archer og USA Ambassadør Laurie Susan Fulton, den Franske Ambassadør og deres Attacheer, den danske Forsvarschef, Københavns, og Kastellets
Kommandanter og så vi andre - i anden række.
Da jeg var i St. Albans og på Bispebjerg Kirkegård første gang, så vi ikke noget til politiet, men jeg skal da love for, at de var til stede den 8. november
Efter kransenedlægningen var vi inviteret til frokost hjemme hos ambassadøren, under hyggelige former, i en meget afslappet atmosfære.
Franz Strehle

PLANLAGTE REJSER 2010
Første halvår

I uge 15 eller 16 flyver vi ned til
NATO Generalsekretær i BRUXELLES.
Familietur i Uge 19 (Himmelfartsferien) skal vi igen besøge
Jütterbog - Berlin og Polen.
I uge 24 går turen til Prag.
Franz Strehle

 9812 6328: : franzstrehle@yahoo.dk
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Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad
Skydning
Nytårsgudstjeneste

Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Generalforsamling
Klipfiskfrokost
Generalforsamling
Foredrag

Hvem

Hvor

København
Nordjysk
København
København
Midt- og Vestsjælland
København
København
København
Midt- og Vestsjælland
København
Sydjysk
Midt- og Vestsjælland

Kastellet
Budolfi kirke
Kastellet
Kastellet
Holbæk
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Skovsøgård
Kastellet
Ryes Kaserne
Skovsøgård


Se kredsens afsn
140110 - 1930
140110 - 1900
280110 – 1900
280110 - 1930
110210 - 1900
250210 - 1900
010310 - 1900
020310 - 1930
250310 - 1200
080310 - 1030
070410 - 1930

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

170
171
172
173
174
175

(Marts-april 2010)
(Maj-juni 2010)
(Juli – august 2010)
(September – oktober 2010)
(November – december 2010)
(Marts - april 2010)



Tryk
Forsvarets Trykkerier
Flådestation Korsør
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010210
010410
010610
010810
011010
011210

Forventet udsendt:

250210
250410
250610
250810
251010
201210

